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Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota 

na rok 2022 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: KUL 15/2022 

Oblasť: Kultúra 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ dotácie: Mesto Rimavská Sobota 

Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Šimko – primátor mesta 

IČO: 00319031 

DIČ: 2021230398 

Sídlo: Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota 

Bankové spojenie: SK02 0200 0000 0000 2902 9392 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „poskytovateľ“) 

a 

Príjemca dotácie: Gemerská Mládežnícka Organizácia 

Právna forma: Občianske združenie  

Štatutárny zástupca: Enikő Mag Fodor 

IČO: 42394333 

Sídlo: Okružná 68, 979  01 Rimavská Sobota 

Bankové spojenie:  SK16 5200 0000 0000 1663 9730 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

uzavreli v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Rimavská Sobota č. 142/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom (ďalej len „VZN č. 142/2017“), a so Všeobecne záväzným nariadením 

mesta Rimavská Sobota č. 150/2019 (ďalej len „VZN č. 150/2019“), so Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Rimavská Sobota č. 153/2019 (ďalej len „VZN 

č. 153/2019), ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 142/2017 túto Zmluvu o poskytnutí 

finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry pre rok 2022. 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 49/2022 – MsZ 

zo dňa 31.05.2022 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2 400 €, slovom: 

Dvetisícštyristo eur. 
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2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: Kultúrny rok 2022 

pre mladých Soboťanov. Príjemca sa zaväzuje účelne a hospodárne nakladať 

s poskytnutou dotáciou a použiť ju výlučne na účely uvedené v tejto zmluve 

a v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a VZN č. 142/2017, VZN 

č. 150/2019 a VZN č. 153/2019. 

3.  Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2022. 

4. Dotáciu nie je možné použiť v zmysle Čl. 6 ods. 4 VZN č. 142/2017. 

5. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu podľa ods. 1 tohto článku prijíma. 

Článok II. 

Spôsob platby 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa 

na účet príjemcu. 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť plnenie zmluvy v splátkach v súlade 

so svojimi finančnými možnosťami najneskôr do 31.12.2022. 

Článok III. 

Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uviesť, že 

projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta Rimavská Sobota (napríklad 

webové stránky, fotodokumentácia, tričká s logom mesta, oznámenia, pozvánky 

v novinách...). 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly vynakladania pridelených finančných 

prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov 

po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. 

3. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom nakladaní 

s poskytnutou dotáciou najneskôr však do 15.01.2023. 

4. Písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať čitateľné fotokópie 

účtovných dokladov, ktoré po vecnej a formálnej stránke zodpovedajú 

ustanoveniam zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. príjemky, výdajky, fotografie, pozvánky, 

plagáty, publikácie a pod.), ktoré dokumentujú priebeh podujatia resp. 

podporovanej činnosti. 

5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné 

zhodnotenie účelu jeho použitia. 
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Článok IV. 

Vrátenie dotácie, sankcie 

1) Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnutú dotáciu alebo jej časť: 

a) V prípade nepoužitia finančných prostriedkov, a to bezodkladne, najneskôr 

však do 31.12.2022 spolu s výnosom z nepoužitej dotácie (úroky 

pod odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) za každý aj začatý deň od prijatia 

dotácie do jej vrátenia na účet poskytovateľa. 

b) V prípade použitia dotácie alebo jej časti v rozpore so stanoveným účelom 

a v rozpore s touto zmluvou a VZN č. 142/2017, VZN č. 150/2019, VZN 

č. 153/2019 a to do troch dní od doručenia výzvy vrátiť finančné prostriedky 

z dotácie vo výške ich použitia v rozpore so stanoveným účelom spolu s úrokom 

z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa neoprávneného 

použitia dotácie alebo jej časti do vrátenia dotácie alebo jej časti. Úrok 

z omeškania sa vypočíta zo sumy, ktorá bola použitá v rozpore so zmluvou. 

c) V prípade nepredloženia zúčtovania finančnej dotácie alebo predloženia 

neúplného zúčtovania podľa Čl. III. tejto zmluvy spolu s úrokom z omeškania 

vo výške 0,05 % z nezúčtovanej sumy zúčtovanej dotácie za každý deň 

omeškania odo dňa kedy bol povinný vrátiť nepoužité finančné prostriedky 

z poskytnutej dotácie do ich vrátenia. 

d) V prípade, že po zúčtovaní dotácie v stanovenom termíne nevyčerpal celú 

poskytnutú sumu, a to spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % 

z nevrátenej sumy zúčtovanej dotácie za každý deň omeškania odo dňa, kedy 

bol povinný vrátiť nepoužité finančné prostriedky do ich vrátenia. 

e) V prípade, že príjemca nepreukáže na realizáciu projektu použitie aj iných 

zdrojov vo výške minimálne 10 % celkového rozpočtu projektu. 

 

2) Pri nedodržaní iných podmienok zmluvy ako v bode 1 písm. b), c) a d) je príjemca 

povinný zaplatiť pokutu vo výške 10 % z poskytnutej dotácie najmenej však 50 eur. 

3) Finančné prostriedky sa považujú za vrátené a úrok z omeškania za zaplatený až 

dňom ich pripísania na účet poskytovateľa. 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 

podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon 

ukladá. 

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 

potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov. 

4. V prípade, ak príjemca nepodpíše túto zmluvu v lehote do jedného mesiaca 

po podpise primátora, stráca nárok na poskytnutie dotácie. 
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5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

a Občianskeho zákonníka. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 

2 rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

V Rimavskej Sobote, dňa 

Poskytovateľ: 

Mesto Rimavská Sobota 

JUDr. Jozef Šimko, v. r.  

primátor mesta 

V Rimavskej Sobote, dňa 

Príjemca: 

Gemerská Mládežnícka Organizácia 

Enikő Mag Fodor, v. r.  

štatutárny zástupca 
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